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(57) Самоочисне каталітичне покриття, що містить 
фриту, каталізатор окиснення МnО2, каталізатор 
розкладання жирів, тугоплавкий наповнювач Аl2О3, 
яке відрізняється тим, що як каталізатор розкла-
дання жирів містить воластоніт при наступному 
співвідношенні компонентів, мас. ч.: 

фрита 100 
МnO2 22,5-40 
воластоніт 5-22,5 
Аl2О3 5. 

 
 

 
Запропонований винахід відноситься до скла-

дів склоемалевих покриттів для захисту внутріш-
ньої поверхні сталевих духових шаф побутових 
плит та спрямований на спрощення очищення на-
грівальної побутової техніки від забруднень, що 
утворюються в процесі приготування страв та ви-
ключить необхідність використання миючих засо-
бів. 

Одним з найбільш ефективних способів досяг-
нення є застосування покриттів на основі склое-
малей з каталітичною дією по відношенню до ор-
ганічних забруднень на внутрішній поверхні 
духових шаф з маловуглецевої сталі. Завдяки ка-
талітичним покриттям при приготуванні їжі досяга-
ється безперервне очищення шляхом поглинання 
та каталізу жиру, що потрапив на стінки духової 
шафи. 

Так, відомий склад каталітичної емалі для 
електростатичного нанесення [1], яка вміщує, 
мас.%: SiO2 30 - 55; ТiO2 11 - 20; В2О3 0 - 10; окси-
ди лужних металів 20 - 40; оксиди рідкоземельних 
елементів 0-5; СаО 0 - 10; ВаО 0 - 10; МnО 0 - 10; 
CuO 2 - 12; Sb2O3 0 - 10; Fе2О3 1,5 - 10; SnO2 0 - 
10; Ws 0 - 10; МоО3 0 - 2; V2O5 0 - 5. 

Недоліком цієї емалі є занадто високе значен-
ня температурного коефіцієнту лінійного розши-
рення, що обумовлено її хімічним складом та пе-
решкоджає її застосуванню для отримання 
каталітичних покриттів на маловуглецевій сталі. 

Відома також каталітична композиція для 
отримання за шлікерним способом самоочисного 

покриття із вмістом каталізаторів окиснення (окси-
дів кобальту, купруму та манґану) 10-35мас.% [2]. 

Недоліком цієї композиції є те, що вона забез-
печує розкладання органічних забруднень лише у 
разі їх малих площин, коли кисень легко надходить 
до поверхні контакту забруднення з каталізатором 
окиснення, і не ефективна при наявності великих 
плям жиру з причини відсутності у її складі каталі-
заторів розкладання жирів, які руйнують органічні 
молекули без доступу кисню. 

Найбільш близькою за технічною сутністю та 
запропонованим технічним вирішенням є самоо-
чисне каталітичне покриття на основі композиції 
для шлікерного нанесення [3], яка містить, мас. ч.: 
емалеву фриту або декілька фрит 100; каталізатор 
окиснення (МnO2, Мn2О3 або CuO) 5 - 50; каталіза-
тор розкладання жирів (цеоліт) 5 - 50; ферит 3 - 
40; тугоплавкий наповнювач (АІ2О3, SiO2 або ТіО2) 
5 - 50. У поєднанні з водою, глиною та електролі-
тами ця композиція утворює стійку суспензію, при-
датну до нанесення покриттів на металеві деталі. 
Після випалу ці покриття набувають ефективної 
каталітичної дії до процесів розкладання та окис-
нення органічних забруднень. 

Але дана композиція призначена для одер-
жання каталітичних покриттів на деталях тільки з 
алюмінованої сталі при температурах не вище за 
560 °С. При випалі покриттів з такої композиції на 
деталях з маловуглецевої сталі потрібна значно 
вища температура - 650 - 750 °С. Це необхідно 
для забезпечення адгезії каталітичних покриттів з 
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ґрунтовим шаром, температура випалу якого для 
зчеплення із маловуглецевою сталлю повинна 
складати не менш 750 °С. Але при температурах 
випалу каталітичного покриття (650 - 750 °С) почи-
нає руйнуватися цеоліт - каталізатор розкладання 
жирів, що супроводжується зниженням механічної 
міцності зчеплення каталітичного покриття з ґрун-
товим емалевим шаром. Тому композиція за цим 
винаходом не може застосовуватися для одер-
жання самоочисних каталітичних покриттів духо-
вих шаф з маловуглецевої сталі. 

В основу винаходу поставлено завдання - ро-
зробити склад композиції для одержання за шліке-
рною технологією самоочисних каталітичних пок-
риттів на внутрішній поверхні духових шаф з 
маловуглецевої сталі, які б характеризувались 
міцним зчепленням з ґрунтовим склоемалевим 
шаром при механічній дії на покриття. 

Технічний результат забезпечується тим, що в 
рішенні, яке пропонується міститься фрита, ката-
лізатор окиснення МnО2, каталізатор розкладання 
воластоніт, тугоплавкий наповнювач АІ2О3 при 
наступному співвідношенні компонентів, мас. ч.: 

фрита 100 
МnO2 22,5 - 40 
воластоніт 5 - 22,5 
АІ2О3 5 
Завдяки наявності в композиції воластоніту, 

який є стійким до високих температур та підвищує 
механічну міцність силікатних матеріалів, покриття 
згідно із винаходом, що є активним по відношенню 
до окиснення та розкладання жирів, можна отри-
мувати на маловулецевій сталі при температурах 
вище 650 °С. 

Наведений склад композицій забезпечує вико-
нання основних умов для одержання каталітичних 
емалевих покриттів із достатньо високою здатніс-
тю до самоочищення, яка становить 14-18 циклів 
згідно із методикою стандарту ДСТУ ISO 
8291:2005, що у 3 - 4,5 рази більша за таку, що є 
достатньою для каталітичних емалевих покриттів, 
а саме 4-6 циклів. За цим стандартом на зразок із 
самоочисним каталітичним покриттям у різних точ-
ках наносять 5 крапель рослинної олії та витриму-
ють при температурі 250 ± 10 °С протягом однієї 
години. Після цього операції нанесення крапель із 

подальшим нагрівом повторюються, доки у точках 
нанесення олії не з'явиться блиск. Кількість циклів 
термічної дії до появи блиску і характеризує здат-
ність покриття до самоочищення. 

В лабораторних умовах виготовлено 4 склади 
запропонованої каталітичної композиції, 2 склади 
композиції за межами та, для порівняння, компо-
зиції-прототипу, що наведені у таблиці 1. 

Композиції виготовлялись шляхом сумісного 
подрібнення у лабораторних фарфорових ступках 
компонентів до проходження крізь сито 008. Ком-
позиції та добавки для отримання стійкої суспензії 
(5 мас. ч. глини та 0,5 мас. ч. NaNO2) змішували у 
воді, отриманий шлікер наносили на сталеві плас-
тинки із ґрунтовим шаром, сушили при температу-
рі 120 - 180 °С та випалювали при температурі 660 
°С. 

Для отриманих із запропонованих каталітич-
них композицій покриттів визначалася поруватість 
за методом водопоглинання, міцність зчеплення із 
ґрунтовим емалевим шаром на вигин емальованих 
зразків (за п'ятибальною шкалою) та здатність до 
самоочищення за стандартом ДСТУ ISO 
8291:2005. 

Показники наведені в таблиці 2, з якої видно, 
що запропонована каталітична композиція харак-
теризується високою здатністю до самоочищення. 
Покриття, яке містить цеоліт, має високу здатність 
до самоочищення, але воно характеризуються 
зниженою міцністю зчеплення з ґрунтовим шаром. 
Це пояснюється занадто високою поруватістю та-
ких покриттів, що обумовлено високою температу-
рою їх випалу (660 °С), при якій відбувається інте-
нсивне руйнування структури цеолітів. 
Температура початку цього руйнування дорівнює 
550 °С [4]. 

Відхилення від заданих меж складу композиції 
приводить до помітного зниження ступеню каталі-
тичного самоочищення покриттів або деякого зни-
ження міцності зчеплення з ґрунтовим шаром. 

Реалізація винаходу в промисловості дозво-
лить вирішити проблему полегшення очищення 
духових шаф побутових плит із маловуглецевої 
сталі шляхом виключення необхідності викорис-
тання миючих засобів та підвищить споживчий 
рівень продукції із запропонованими покриттями. 

 
Таблиця 1 

 

Склад композиції, мас. ч. Композиція-прототип Композиція за межами 1 2 3 4 Композиція за межами 

Фрита 100 100 100 100 100 100 100 

МnO2 25 5 22,5 28 35 40 50 

Цеоліт 25 - - - - - - 

Воластоніт - 40 22,5 15 7,5 5 2,5 

Глинозем 5 5 5 5 5 5 5 
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Таблиця 2 

 

Властивість 
Композиція-

прототип 
Композиція за 

межами 
1 2 3 4 

Композиція за 
межами 

Здатність до самоочищення, цикли 16 10 18 15 16 14 9 

Міцність зчеплення каталітичного пок-
риття із ґрунтом, бали 

2 4 4 4 4 4 3 

Поруватість, % 22 16,7 17,3 17,9 18,5 19,4 20,4 
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